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 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس 
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 پیام تسلیت
 غانستانافشناخته شدۀفعال مدنی و ، روشنگربه مناسبت وفات قسیم اخگرمبارز
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به میخواست ایستاده بمیرد،  مردیکهشایسته 

بعد از یک مریضی  ۲۹۳۱دلو  ۸ ریخ ات

را  که سالیان طوالنی از عمرش طوالنی

 صرف مبارزه برای انسان و آزادی

ان تزاده افغانسآهمه جامعه  وکرد سرزمینش 

در بین ما  او دگر :اینک و ؛،را متاَلم ساخت

 هک بودی محمد قسیم اخگرروشنگر. نیست

نخست علیه . را در مبارزه گذراند شعمر

و سپس علیه  استبدادروشنگری نمود

اشغالگران شوروی به مبارزۀ سیاسی 

قسیم اخگر انسان معتقد به مردم . پرداخت

وی آخرین دهۀ زندگی . ساالری بود

 . انستان کرد ویکی ازمؤسسین آن بودغمدنی اف پربارخود را وقف جامعۀ

ادی زآدر بین جامعه و مردمی که با انسان و  قسیم اخگر خاطره ای جاویدان از خویش و

اخگر تأثیرمثبت وپایدار خود را برژورنالیسم  اد روان قسیمش ،جای گذاشتبریش میاندیشد سرزم

نام او به همین سبب به . افغانستان، جامعۀ مدنی افغانستان وجنبش روشنفکری افغانستان بجا گذاشت

  .نکویی در تاریخ مبارزات مدنی وروشنگرانۀ افغانستان ثبت خواهدشد

شاد روان قسیم اخگر درگذشت  ( فارو)فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 

مخصوصاً مردم ستمدیده غانستان اف مردمبه  و این ضایعه راته سیک ضایعه فرهنگی دانرا

برای حرکت روشنگری در را ضایعه ای تسلیت عرض می کند و آنو محروم جامعه 

ما  انکه جوان  داین پیام را ابراز میدارکشور دانسته و به نسل نو در حال شگوفا کشور 

سرمشق گیرند زیرا سرزمین ما نه یک اخگر  یچنین روشنگران های  میتوانند از آموزه

و دارند که به تابانیت و روشنگری مخصوصاً احقاق حقوق گرهای درخشانی داشتند خبل ا

 .محروم ترین اقشار جامعه میاندیشیدند و در این راه گامهای استواری برداشتند
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مطلق نظر  ابعت لدرمقاب یقسیم اخگر انسان بلند اندیشی بود که برای احقاق حقوق شهروند

 :داشت و میگفت انۀ روشنگر

تبعه اگر حقوقی را بپذیرند بخاطر آنست که وی تکالیفش را انجام دهد در حالیکه برای "

 * "شهروند بر عکس بخاطر بر خورداری از حقوقش، خود را مسئول میداند

این اندیشه بیانگر گزاریست از دوران برده گی تا انتخاب جق انتخاب و پذیرش حقوق 

راه تحقق اش ایستاد و مبارزه کرد، صداقت انسانی که قسیم اخگر به آن باور داشت و در 

ری اش را در آخرین وصیت او میتوان یافت که گفت در مراسم تدفینش هییج ومردم باو

این ارثیست که او از آزاده گان سرزمینش آموخت و  پیام دولتی و حکومتی خوانده نشود

خواست مهر دولتی داشته باشد زیرا بر نو حتی بعد از مرگش پیاده کرد، آنرا در عمل 

 .حقانیتش بی باور بود

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا با استقبال از این پیام توجه همه افغانهای 

لب میکند و ج دمر زادآآزاده را به عق این پیام و باور غیر وابستگی و آزاد اندیشیی این 

 .یادش را گرامی میدارد، یاد شاد روان قسیم اخگر گرامی باد 

 اتحادیه های ژورنالیستان،، خویشاوندان محترم ان شاد روانبه خانواده ان فرزانه را فات این انسو

 .به مردم افغانستان تسلیت میگوئیم و ، جامعه مدنی افغانستان

 

 رمده آنست هک انم اش هب نکویی نبرند سعدای رمد نکوانم نمیرد رهزگ

 

 

 « کمیتۀ فرهنگی فارو»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ  شهروند کیست“دومین جلسه گفتگو پلی میان و شهروندان آرمان شهر با عنوان  اخگر در.ق از متن سخنرانی*

 ۲۹۸۱قوس  ۸


